
          रेशीम विकास कार्यक्रम 
पार्ाभतु सुविधा विर्ममती ि           
अस्ततत्िातील सुविधाांच े
बळकटीकरणर्ा र्ोजिेंतर्यत सस्तमरा 
(SASMIRA) सांतथेस  विधी वितरीत 
करणेबाबत 

महाराष्ट्र शासि 
सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् विभार् 

 शासि विणयर्, क्रमाांक : परुक-2018/ प्र. क्र. 72/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ूरु चौक, 

मांत्रालर्, मुांबई-400 032, 
वदिाांक : 15 माचय, 2019 

िाचा-  
1. सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् विभार्, शासि विणयर्, क्रमाांक- धोरण 2017/प्र.क्र.6/टेक्स-5,  

वदिाांक 15 फेब्रिूारी, 2018 
2. सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् विभार्, शासि विणयर्, क्रमाांक-प्रविर्ो-1018/प्र.क्र.45/रेशीम 

कक्ष, वदिाांक 3 मे , 2018 
3. सस्तमरा सांतथेचे पत्र क्र. SASMIRA/R & D /1228/2017-18,  

वदिाांक 31 जािेिारी, 2018 
4. सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् विभार्, शासि विणयर्, क्रमाांक-परुक 2018/प्र.क्र.72/रे.कक्ष,  

          वदिाांक 14 िोव्हेंबर, 2018  
प्रतताििा- 

              राज्र्ाचे िस्त्रोद्योर् धोरण 2018-23 हे शासि विणयर् वदिाांक 15.02.2018 अन्िरे् जाहीर 
करण्र्ात आले आहे. र्ा धोरणाअांतर्यत रेशीम शेती ि रेशीम उद्योर् िाढीसाठी पार्ाभतु सुविधा विमाण 
करणे ि अस्ततत्िातील  सुविधाांच ेबळकटीकरण ही र्ोजिा शासि विणयर्, वदिाांक 3  मे, 2018 अन्िरे् 
लारू् करण्र्ात आली आहे. कृवि आधारीत-िस्त्रोद्योर्/ ऍग्रोटेक्तटाइल उत्पादिाांची र्णुित्ता विवित 
करण्र्ासाठी कापड र्णुित्ता प्रमाणीकरण करण्र्ासाठी Gas Chromatography Mass 
Spectroscopy ही सुविधा राज्र् शासिाच्र्ा सहभार्ािे  उभारण्र्ाचा  प्रतताि सस्तमरा र्ा कें द्र 
परुतकृत सांतथेिे वद.31 जािेिारी,  2018 च्र्ा पत्रान्िरे् सादर केला आहे. त्र्ािुिांर्ािे सस्तमरा र्ा 
सांतथेस महाराष्ट्रातील ऍग्रोटेक्तटाइल उत्पादिाांचा अभ्र्ास करण्र्ासाठी सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् 
विभार्, शासि विणयर्, क्रमाांक- परुक 2018/प्र.क्र.72/रे.कक्ष, वदिाांक 14 िोव्हेंबर,  2018 अन्िरे् र्ा 
प्रकल्पाला मांजूरी देऊि रूपरे् 70 लक्ष इतका विधी वितरीत करण्र्ात आला आहे. र्ा प्रकल्पासाठी 
आिश्र्क असलेला उियरीत विधी वितरीत करण्र्ाची  बाब शासिाच्र्ा विचाराधीि होती. 

  शासि विणयर् :-  
SASMIRA अथात Synthetic and Art Silk Mills Research Association र्ा सांतथेव्दारे  

Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही तपासणी करणारी सुविधा विमाण करण्र्ासाठी  
रुपरे् 70,00000/- (अक्षरी रुपरे् सत्तर लक्ष मात्र) इतका विधी सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योर् विभार्, 
शासि विणयर्, क्रमाांक - परुक  2018/ प्र .क्र.72/ रे.कक्ष, वदिाांक 14  िोव्हेंबर,  2018अन्िरे् सांचालक 
(रेशीम) र्ाांच्र्ा माफय त  SASMIRA र्ा सांतथेला  वितरीत करण्र्ात  आला आहे. र्ा प्रकल्पासाठी 
आिश्र्क असलेल्र्ा विधीपैंकी उियवरत रुपरे् 10,00,000/- (अक्षरी रूपरे् दहा लक्ष) इतका विधी र्ा 
आदेशाव्दारे सतमीरा र्ा सांतथेस वितरीत करण्र्ास मांजूरी देण्र्ात रे्त आहे. 
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2.   िरीलप्रमाणे SASMIRA र्ा सांतथेला मांजूर करण्र्ात आलेली रक्कम रुपरे् 10,00,000/- 
(अक्षरी रुपरे् दहा लक्ष मात्र) “मार्णी क्र. व्ही 02-2851- ग्रामोद्योर् ि लघुद्योर्, 107-रेशीम उद्योर्, 
(01) विविध सहकारी सांतथाांिा सहाय्र्, (01)(02) राज्र्ाचे िस्त्रोद्योर् धोरण 2018-23 रेशीम विकास 
कार्यक्रमाांतर्यत पार्ाभतु सुविधा विर्ममती ि अस्ततत्िातील सुविधाांच े बळकटीकरण करणे, (दत्तमत) 
(कार्यक्रम) (28516583), 33- अथयसहाय्र्” र्ा लेखाशीिाखाली सि 2018-19 र्ा आर्मथक ििात 
उपलब्ध असलेल्र्ा तरतुदीतिू हा भार्विण्र्ात र्ािी. 
3. वित्त विभार्, शासि पवरपत्रक क्रमाांक- अथयसां- 2018/प्र.क्र.69/अथय-3 वद. 25.01.2019 
िुसार लेखाशीिय 28516583 खाली मांजूर झालेली परुक मार्णी रुपरे् 100 लक्ष पकैी 80% रक्कम 
खचय करण्र्ास वित्त विभार्ािे मान्र्ता वदली आहे. त्र्ािुसार सदर लेखाशीिा खाली रुपरे् 80 लक्ष 
इतका विधी खचय करण्र्ासाठी उपलब्ध झाला आहे. त्र्ापैकी रुपरे् 70 लक्ष विधी वितरीत करण्र्ात 
आला असूि रूपरे् 10 लक्ष इतका विधी र्ा आदेशान्िरे् वितरीत करण्र्ात रे्त आहे. 
4. Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही तपासणी सुविधेचा लाभ राज्र्ातील 
िस्त्रोद्योर्ाला ि रेशीम उद्योर्ाला होण्र्ासाठी SASMIRA हर्ा सांतथेकडूि कोणत्र्ा सुविधा उपलब्ध 
करूि देण्र्ात रे्तील र्ाबाबत विवित करण्र्ात आलेल्र्ा अटी ि शतीच े पालि करणे SASMIRA 
हर्ा सांतथेला बांधणकारक राहील, र्ा अधीि सदर विधी वितरीत करण्र्ात रे्त आहे. 
5. सदर विधी खचय करताांिा शासि पवरपत्रक, वित्त विभार् क्र.अथयस 2018/प्र.क्र.69/ अथय-3, 
वद.2.4.2018 ि शासि पवरपत्रक, वित्त विभार्, क्रमाांक- अथयसां- 2018/प्र.क्र.69/अथय-3                           
वद. 25.01.2019 अन्िरे् विधी वितरणासांबांधी विहीत केलेल्र्ा अटी ि शतींची पतुयता सांचालक (रेशीम) 
र्ाांिी करािी. 
6. सदर विधी कोिार्ारातिु आहरण ि सांवितरण करण्र्ासाठी सांचालक (रेशीम) र्ाांिा विर्ांत्रण 
अवधकारी म्हणिू प्रावधकृत करण्र्ात रे्त आहे. 
7. सदर शासि विणयर् महाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in  र्ा सांकेततथळािर 
उपलब्ध करण्र्ात आला असुि त्र्ाचा सांकेताक क्र. 201903151306111202  असा आहे.  हा 
आदेश वडजीटल तिाक्षरीिे साांक्षावकत करण्र्ात रे्त आहे.    

     महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशािुसार ि िािािे. 

 

 

                                                         ( आ.अ.लोवपस )  
                                          अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि  

  प्रत, 
1. महालेखापाल, लेखा ि अिुज्ञेर्ता, महाराष्ट्र-1 / 2, मुांबई / िार्परू  
2. महालेखापाल, लेखा पवरक्षा, महाराष्ट्र-1 / 2, मुांबई / िार्परू 
3. कोिार्ार अवधकारी, िार्परू 
4. अ.मु.स., विर्ोजि विभार् (कार्ासि-1431), मांत्रालर्, मुांबई 
5. अ.मु.स., वित्त विभार् (व्र्र्-2), मांत्रालर्, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. सवचि (िस्त्रोद्योर्), स.प. ि ि.वि., मांत्रालर्, मुांबई. 
7. सांचालक (रेशीम), रेशीम सांचालिालर्, िार्परू. 
8. सांचालक (िस्त्रोद्योर्), िस्त्रोद्योर् सांचालिालर्, िार्परू 
9. सह सवचि (िस्त्रोद्योर्), स.प. ि ि.वि., मांत्रालर्, मुांबई 
10. उप सवचि (िस्त्रोद्योर्), स.प. ि ि.वि., मांत्रालर्, मुांबई 
11. अिर सवचि (17-स), स.प. ि ि.वि., मांत्रालर्, मुांबई 
12. अिर सवचि/कार्ासि अवधकारी, टेक्स 1(अ)/ टेक्स 1 (ब)/टेक्स-2/ टेक्स 3/ 13. 13. टेक्स 

4 ि टेक्स 5, स.प.ि ि.वि., मांत्रालर्, मुांबई 
13. वििड ितती (रेशीम).      
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